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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและประเมินคุณภาพแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬา
ไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อประเมินความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการออกแบบแอปพลิเคชั่นฯ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยรูปแบบ
แอปพลิเคชั่นที่ออกแบบ เรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท
อสมท จ�ำกัด (มหาชน) แบบประเมินคุณภาพด้านเนือ้ หา แบบประเมินคุณภาพด้านสือ่ การน�ำเสนอ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานฝ่ายส�ำนักข่าวไทย ของ บริษัท
อสมท จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากสื่อมวลชนสายข่าว
กีฬา และสายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การท�ำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ผลการวิจัยพบว่า ผลจากการ
ประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่า มีผลการประเมินคุณภาพด้านเนือ้ หาอยูใ่ นระดับดีมาก (x = 4.58 S.D. = 0.72)
ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดี (x = 4.13 S.D. = 0.38) และ ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในระดับมาก (x = 4.34 S.D. = 0.66) ดังนั้นการออกแบบ แอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอ
เกมส์ 2016 บนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ บริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน) จึงสามารถน�ำไปพัฒนาต่อได้ตอ่ ไป
ค�ำส�ำคัญ : แอปพลิเคชั่น นักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
*,** อาจารย์ประจ�ำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
***,**** นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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Abstract
The objectives of this research were to design and evaluate the quality of the
application design entitled “ Information about Thai Athletes in Rio-Games 2016” operating
on Android System of MCOT Public Company Limited, and to examine the satisfaction of
the sampling group toward the design of the application. The research tools consisted of
the application design, the quality assessment forms for the contents, the media presentation,
and the satisfaction questionnaire. The sample population comprised 30 staff members from
Thai News department of MCOT Public Company Limited. They were chosen, by using
purposive sampling method, out of the mass media in the field of sports news and other
related areas. They had at least two years of experience.
The research results showed that the quality of the contents was at very good level
(X = 4.58 S.D. =0.72). The quality of media presentation was at a good level (X = 4.13
S.D. = 0.38). The satisfaction of the sampling group was at a high level (X = 4.34 S.D.
=0.66). Therefore, the design of the application entitled “Information about Thai Athletes
in Rio-Games 2016” operating on Android System of MCOT Public Company Limited could
be developed further.
Keywords: Application Design, Information about Thai Athletes in Olympic Games 2016,
Android Operating System
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2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) 

บทน�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันในทุกเรื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง
เทคโนโลยีเป็นส่วนส�ำคัญที่ขับเคลื่อนบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ทั้งด้านแรงงาน อุตสาหกรรม หรือด้าน
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้กบั ลูกค้ากลุม่ เป้าหมายของบริษทั ซึง่ ปัจจุบนั เทคโนโลยีมกี ารพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องท�ำให้มีการรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์
วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ โทรศัพท์ในรูปแบบของสมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต ฯลฯ เป็นต้น ท�ำให้
บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกสบาย ใช้งานได้ทกุ ที่ รวดเร็วประหยัดเวลา และสามารถส่ง
ต่อข้อมูลหากันได้งา่ ยขึน้ ในปัจจุบนั มีการพัฒนาระบบการสือ่ สารแบบไร้สายทีห่ ลากหลายมากขึน้ ระบบ
4G หรือ LTE เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 4 โดยการพัฒนาของ 4G ท�ำให้เกิดการใช้บริการ
มัลติมีเดียและส่งผ่านข้อมูลในระบบแบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้นและเป็นที่นิยมเป็นอย่าง
มาก เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในชีวิต สิ่งที่มาควบคู่กับการเชื่อมต่อแบบไร้สายนั่นคือสินค้าอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ไม่วา่ จะเป็น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในทุก ๆ พืน้ ทีก่ ารพัฒนา
ของโปรแกรม ทีใ่ ช้บนโทรศัพท์มอื ถือและแท็บเล็ต หรือทีเ่ รียกว่าโมบายแอปพลิเคชัน่ นัน้ จะช่วยตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ในปัจจุบัน
โทรศัพท์มอื ถือ หรือสมาร์ทโฟน ก็มหี ลายระบบปฏิบตั กิ ารทีพ่ ฒ
ั นาออกมาให้ผบู้ ริโภคใช้ ส่วนทีม่ คี นใช้
และเป็นที่นิยมมากก็คือระบบปฏิบัติการ IOS และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ท�ำให้มีการเขียนหรือ
พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนมากมาย เช่น แผนที่ เกม โปรแกรมต่าง ๆ รวมทั้งทางด้านธุรกิจก็
มีการเข้าไปเน้นในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน่ เพือ่ เพิม่ ช่องทางในการสือ่ สารมากขึน้ ท�ำให้เกิดความ
รวดเร็วในการด�ำเนินการทางธุรกิจไม่วา่ จะเป็นทางด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ขา่ วสาร การเข้า
ถึงข้อมูลต่าง ๆ ก็สามารถท�ำได้ตลอดเวลา
แอปพลิเคชั่นเป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายในปัจจุบัน ทั้งจากสมาร์ทโฟน
คอมพิวเตอร์และช่องทางอื่น ๆ แอปพลิเคชั่นประเภทแบบเรียน หรือแบบทดสอบ ที่มีลักษณะการน�ำ
เสนอทีส่ อดคล้องและคล้ายคลึงกับการอ่านหนังสือทัว่ ๆ ไปในชีวติ ประจ�ำวัน แต่จะมีลกั ษณะพิเศษคือ
สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาและผู้อ่านสามารถอ่านพร้อม ๆ กันได้โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ส่งคืนห้องสมุด เช่นเดียวกับห้องสมุดทัว่ ๆ ไป และเป็นซอฟต์แวร์ทที่ ำ� งานในรูปแบบค�ำสัง่ เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ซึ่งแอปพลิเคชั่นเหล่านั้นจะท�ำงานบนระบบปฏิบัติ
การที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ได้แก่ Windows
mobile ของค่าย Microsoft, BlackBerry OS ของค่าย RIM (Research In Motion), Web OS
ของค่าย Palm, iPhone OS ของค่าย Apple และ Android OS ของค่าย Google ซึ่งเป็นค่ายล่าสุด
ในขณะนี้ เป็นต้น โดยผูใ้ ช้สามารถดาวน์โหลดและติดตัง้ ไปยังอุปกรณ์ของตนได้ ระบบปฏิบตั กิ ารแอน
ดรอยด์ เป็นระบบปฏิบัติการส�ำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่ก�ำลังเป็นที่สนใจมากที่สุดเพราะเป็น
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ระบบปฏิบตั กิ ารทีส่ ามารถน�ำไปใช้งานได้ฟรี มีแอปพลิเคชัน่ ให้ดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ท�ำให้
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้เป็นอย่างดีและได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในด้านของการรับส่งข่าวสารข้อมูล
ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ เป็นระบบปฏิบตั กิ ารทีม่ พี นื้ ฐานอยูบ่ นลินกุ ซ์ ในอดีตถูกออกแบบ
มาส�ำหรับอุปกรณ์ที่ใช้จอสัมผัส เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันได้แพร่ไปยัง
อุปกรณ์หลายชนิดเพราะเป็นมาตรฐานเปิด เช่น Nikon S800C กล้องดิจิทัลระบบแอนดรอยด์ หม้อ
หุงข้าว Panasonic ระบบแอนดรอยด์ และ Smart TV ระบบแอนดรอยด์ รวมถึงกล่องเสียบต่อ TV
ท�ำให้สามารถใช้ระบบแอนดรอยด์ได้ด้วย Android Wear นาฬิกาข้อมือระบบแอนดรอยด์ เป็นต้น
ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด์ ซึ่งต่อมากูเกิลได้ทำ� การซื้อต่อ ซึ่งพบว่าแอนดรอยด์เป็น
ระบบปฏิบัติการที่นักพัฒนาเลือกที่จะพัฒนาโปรแกรมมากที่สุด ปัจจัยเหล่านี้ท�ำให้ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์เป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
โอลิมปิกเกมส์เป็นกีฬาที่คนส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญ เนื่องจากเป็นการแข่งขันระดับโลก
เป็นการแข่งขันระหว่างประเทศทีส่ ำ� คัญทัง้ กีฬาฤดูรอ้ นและฤดูหนาว โดยมีนกั กีฬาหลายพันคนเข้าร่วม
การแข่งขันหลายชนิดกีฬา กีฬาโอลิมปิกถูกมองว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ส�ำคัญที่สุดของโลก โดยมี
ประเทศเข้าร่วมกว่า 200 ประเทศ ปัจจุบันกีฬาโอลิมปิกจัดขึ้นทุกสองปี ผลัดกันระหว่างโอลิมปิกฤดู
ร้อนกับโอลิมปิกฤดูหนาวหมายความว่าโอลิมปิกฤดูร้อนและโอลิมปิกฤดูหนาวจะจัดห่างกันสี่ปี การ
สร้างสรรค์กีฬาโอลิมปิกได้รับแรงบันดาลใจจากกีฬาโอลิมปิกโบราณ ซึ่งจัดขึ้นในโอลิมเปีย กรีซ จาก
ศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 4 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอ
โอซี) ใน พ.ศ. 2437 นับแต่นั้น ไอโอซีกลายเป็นองค์การดูแลกระบวนการโอลิมปิก (Olympic
Movement) โดยมีกฎบัตรโอลิมปิกนิยามโครงสร้างและอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการฯ และคนไทย
ได้ตงั้ ความหวังกับกีฬาหลายรายการว่านักกีฬาจะสามารถคว้าเหรียญกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้
ในขณะเดียวกันยังมีคนบางส่วนที่ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเท่าที่ควร เนื่องจาก
ปัจจัยในหลาย ๆ ด้านที่ท�ำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปโดยยาก
บริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปบริษทั มหาชนจ�ำกัด และเป็นกิจการสือ่ สาร
มวลชนภายใต้การก�ำกับของรัฐบาลไทยโดยส�ำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชนอัน
ประกอบด้วย กิจการวิทยุโทรทัศน์แพร่ภาพออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบสี 625 เส้น จาก
สถานีแม่ข่ายในกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีเครือข่ายในภูมิภาคจ�ำนวน 35 สถานี มีพื้นที่ให้บริการ
ครอบคลุมเกือบทัว่ ประเทศไทย ทางช่อง 9 ในชือ่ สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์ทวี ี และยังมีสถานีโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมอีก 2 ช่อง ออกอากาศสถานีละ 24 ชั่วโมง คือ เอ็มคอทวัน และ เอ็มคอทเวิลด์ แพร่
ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์เคเบิลทรูวิชั่นส์ของอสมท ในระบบดิจิทัล กิจการวิทยุกระจายเสียง ส่ง
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กระจายเสียงด้วยระบบเอฟเอ็ม ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จ�ำนวน 35 สถานี และในระบบ
เอเอ็ม ในส่วนกลาง 2 สถานี ส�ำนักข่าวไทย ด�ำเนินการผลิต รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ขา่ วสาร ทัง้
ทางสื่อโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น บริษัท อสมท จ�ำกัด
(มหาชน) จึงเป็นผู้น�ำด้านข่าวสารและสื่อสารมวลชนระดับต้น ๆ ของประเทศไทยที่ทำ� หน้าที่กระจาย
ข่าวสารและข้อมูลใหม่ ๆ ให้มวลชนได้ทราบหรือรับรูข้ า่ วสารนัน้ ๆ รวมไปถึง เรือ่ งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ใหม่ผ่าน
ทางแอปพลิเคชั่นไลน์ และยังมีสื่อประชาสัมพันธ์คือสติ๊กเกอร์ไลน์ ทั้งนี้ด้วยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ ท�ำให้สติ๊กเกอร์ไลน์มีการพัฒนาให้สามารถเคลื่อนไหวได้ แต่ยังไม่
มีแอปพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนข้อมูลนักกีฬาไทยในปัจจุบัน
จากทีม่ าและความส�ำคัญดังทีก่ ล่าวมาในข้างต้น ท�ำให้คณะผูว้ จิ ยั ในฐานะทีร่ บั ผิดชอบหลักสูตร
เทคโนโลยีการศึกษาและสือ่ สารมวลชน เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและมีความสนใจในการพัฒนาแอปพลิเคชัน่
ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์
2016 บนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ ของบริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ ให้ได้รปู แบบแอปพลิเคชัน่
ที่สามารถน�ำไปพัฒนาและใช้เผยแพร่ได้อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติ
การแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
2. เพื่อประเมินคุณภาพของการออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์
2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
3. เพือ่ ประเมินความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ตี อ่ การออกแบบแอปพลิเคชัน่ เรือ่ งข้อมูล
นักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)

สมมติฐานของการศึกษา
1. คุณภาพของการออกแบบแอปพลิเคชัน่ ในด้านเนือ้ หาและด้านสือ่ เรือ่ งข้อมูลนักกีฬาไทย
ในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) อยู่ในระดับดี
2. ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ตี อ่ การออกแบบแอปพลิเคชัน่ เรือ่ งข้อมูลนักกีฬาไทย
ในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสือ่ ประเภทนิวมีเดียของ บริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
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2. ได้รูปแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)

ขอบเขตของเนื้อหา
การวิจยั เรือ่ ง การออกแบบแอปพลิเคชัน่ เรือ่ งข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบ
ปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) โดยศึกษาข้อมูลนักกีฬาไทยจ�ำนวน 54 คน ที่
ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในปี 2016 ณ ประเทศบราซิล จ�ำนวน 15 ประเภท ได้แก่ กีฬาว่ายน�ำ้
กีฬาธนู กีฬากรีฑา กีฬาแบดมินตัน กีฬามวยสากล กีฬาจักรยาน กีฬากอล์ฟ กีฬายูโด กีฬาเรือพาย
กีฬาเรือใบ กีฬายิงปืน กีฬายิงเป้าบิน กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาเทควันโด และกีฬายกน�ำ้ หนัก มีขอบเขต
ของการวิจัยดังนี้

ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สื่อมวลชนฝ่ายส�ำนักข่าวไทยที่อยู่ใน บริษัท อสมท จ�ำกัด
(มหาชน) จ�ำนวน 354 คน

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจาก
สือ่ มวลชนสายกีฬาและสายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีประสบการณ์การท�ำงานตัง้ แต่ 2 ปีขนึ้ ไป จ�ำนวน 30 คน

ผู้เชี่ยวชาญ
ผูเ้ ชีย่ วชาญคือผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ มีความช�ำนาญเพือ่ ประเมินคุณภาพในการออกแบบ
แอปพลิเคชัน่ ไว้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาของภาครัฐและเอกชน ซึง่ ได้จากวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแบบแท้จริงและยินดีที่จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ แบ่งออกเป็น
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา คือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรู้และความเข้าใจ
ด้านสายข่าวกีฬาเป็นอย่างดี มีประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีขึ้นไป ได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Specified Sampling) ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒอิ ย่างแท้จริงและยินดีทจี่ ะมาเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ประเมิน
คุณภาพด้านเนื้อหา จ�ำนวน 3 ท่าน
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ คือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรู้และความเข้าใจด้าน
การออกแบบสื่อมีประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีขึ้นไป ได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Specified
Sampling) ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒอิ ย่างแท้จริงและยินดีทจี่ ะมาเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ประเมินคุณภาพด้าน
สื่อ จ�ำนวน 3 ท่าน
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) มีดังนี้
1. การออกแบบแอปพลิเคชั่น เรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติ
การแอนดรอยส์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
2. แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการน�ำเสนอ ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาและด้านสื่อการน�ำเสนอ
3. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่อง
ข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประกอบด้วย ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
เพื่อหาคุณภาพ พัฒนารูปแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลนักกีฬาและตรวจสอบผลการแข่งขัน ที่เหมาะสม
ส�ำหรับการน�ำไปใช้งานขององค์กร บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
2. ขั้นการออกแบบ (Design)
การออกแบบแอปพลิเคชัน่ เรือ่ งข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
			 2.1.รูปแบบการออกแบบแอปพลิเคชั่น เรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) โดยพิจาณาด้านความถูกต้องของเนื้อหา
และด้านความครบถ้วนของเนื้อหา
			 2.2 การออกแบบแอปพลิเคชั่น เรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบ
ปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 54 คน 15 ชนิดกีฬา
3. ขั้นตอนการพัฒนา (Development)
น�ำรูปแบบการออกแบบแอปพลิเคชั่น เรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการ
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แอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) เสนอต่อฝ่ายส�ำนักข่าวไทยและผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
4. ขั้นการน�ำไปใช้ (Implementation)
น�ำรูปแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
น�ำแบบประเมินด้านเนือ้ หาและด้านสือ่ ของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี อ่ การออกแบบแอปพลิเคชัน่ เรือ่ ง
ข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
มาปรับปรุงแล้วประเมินผลความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ตี อ่ การออกแบบแอปพลิเคชัน่ เรือ่ งข้อมูล
นักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยและค�ำนวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการออกแบบแอปพลิเคชัน่ เรือ่ งข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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 การออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์

2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) 

ภาพที่ 1 ภาพหน้าจอการออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบ
ปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินคุณภาพซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
ผลการประเมิน

รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน คุณภาพ

1. ด้านเนื้อหาของข้อมูลภายในแอปพลิเคชั่น
1.1 เนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.2 เนื้อหาของเรื่องมีความชัดเจนเข้าใจง่าย

4.67
4.33

0.58
1.15

ดีมาก
ดี

1.3 ความต่อเนื่องของเนือ้ หาและการนำ�เสนอ

4.67

0.58

ดีมาก

4.56

0.77

ดีมาก

เฉลี่ย
211

◆ กุลธิดา

ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล ณัชนินทร์ แก้วเกษ ฐานิดา หมอแก้ว



ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินคุณภาพซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (ต่อ)
ผลการประเมิน

รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน คุณภาพ

2.  ด้านการใช้ภาษา
2.1 ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กับผู้ ใช้งาน

4.67

0.58

ดีมาก

2.2 ความถูกต้องของภาษา

4.67

0.58

ดีมาก

2.3 ความชัดเจนของภาษาที่ใช้ ในการสื่อความหมาย

4.67

0.58

ดีมาก

4.67

0.58

ดีมาก

3.1 ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา

4.67

0.58

ดีมาก

3.2 ความน่าสนใจของการใช้ภาพประกอบ

4.67

0.58

ดีมาก

3.3 ความชัดเจนของภาพ

4.67

0.58

ดีมาก

เฉลี่ย

4.67

0.58

ดีมาก

4.1 ความสอดคล้องเสียงบรรยายกับเนื้อหา

4.33

1.15

ดี

4.2 บรรยายครบถ้วนตามเนื้อหา

4.67

0.58

ดีมาก

4.3 บรรยายสรุปเนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย

4.33

1.15

ดี

เฉลี่ย

4.44

0.96

ดี

ผลการประเมินรวม

4.58

0.72

ดีมาก

เฉลี่ย
3. ด้านภาพประกอบเนื้อหา

4. ด้านเสียงบรรยาย

จากตารางที่ 4.1 จากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเรื่อง การ
ออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยทุกส่วนเท่ากับ 4.58
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.72 เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำ� หนดไว้ พบว่าอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้พบว่า ด้านการใช้ภาษาด้านภาพประกอบเนื้อหา มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด รองลงมาได้แก่ดา้ นเนือ้ หาของข้อมูลในแอปพลิเคชัน่ และด้านเสียงบรรยาย ตามล�ำดับ
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 การออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์

2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) 

ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินคุณภาพซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการน�ำเสนอ
ผลการประเมิน

รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

4.33
4.00
4.33
4.22

0.58
0.00
0.58
0.38

ดี
ดี
ดี
ดี

3.67
3.67
4.00
3.78

0.58
0.58
0.00
0.38

ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง

4.33
4.33
4.33
4.33

0.58
0.58
0.58
0.58

ดี
ดี
ดี
ดี

4.33
4.33
4.00

0.58
0.58
0.00

ดี
ดี
ดี

4.22

0.38

ดี

1. ด้านภาพ
1.1 สีสัน
1.2 ความชัดเจนของภาพ
1.3 ความสอดคล้องภาพกับเนื้อหา
เฉลี่ย
2. ด้านรูปแบบของตัวอักษรและคำ�อธิบาย
2.1 ขนาดของตัวอักษรมีความชัดเจน
2.2 รูปแบบของตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านง่าย
2.3 สีสันของตัวอักษรมีความชัดเจนสวยงาม
เฉลี่ย
3. ด้านกราฟิก
3.1 การจัดวางองค์ประกอบ
3.2 ความชัดเจนของภาพ
3.3 การเลือกใช้รูปภาพสอดคล้องกับเนื้อหา
เฉลี่ย
4. ด้านเสียงและคำ�บรรยาย
4.1 ความชัดเจนของเสียง
4.2 ระดับความเสียงดังของเสียงบรรยาย
4.3 การเลือกใช้เสียงสอดคล้องกับเนื้อหา
เฉลี่ย
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ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล ณัชนินทร์ แก้วเกษ ฐานิดา หมอแก้ว



ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินคุณภาพซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการน�ำเสนอ (ต่อ)
ผลการประเมิน

รายการประเมิน
5. ด้านการออกแบบ
5.1 ปุ่มมีความชัดเจน สังเกตได้ชัด
5.2 เมนูเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
5.3 ความสอดคล้องของการเชื่อมโยงหน้าต่างๆ
เฉลี่ย
ผลการประเมินรวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

4.00
4.00
4.33
4.11
4.13

0.00
0.00
0.58
0.19
0.38

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 4.2 จากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการน�ำเสนอ
เรื่อง การออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการน�ำเสนอ โดยพบว่ามี ค่าเฉลี่ยทุก
ส่วนเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนดไว้ พบว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทัง้ นีพ้ บว่า ด้านกราฟิกมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
รองลงมาได้แก่ ด้านภาพ ด้านเสียงและค�ำบรรยาย และด้านการออกแบบ ตามล�ำดับ
ตารางที่ 4.3 สรุปผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

1. ด้านเนื้อหา

4.58

0.72

ดีมาก

2. ด้านสื่อการนำ�เสนอ

4.13

0.38

ดี

จากตารางที่ 4.3 จากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนือ้ หา เรือ่ ง การ
ออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
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2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) 

บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ค่าเฉลี่ย =
4.58 S.D. = 0.72) และจากการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการน�ำเสนอ
เรื่อง การออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดี
(ค่าเฉลี่ย = 4.13 S.D. = 0.38) เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง
ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ

รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้
1.2 เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย
1.3 เนื้อหามีความน่าสนใจ
1.4 เนื้อหามีความเหมาะสม
เฉลี่ย
2. ด้านอักษรและจัดรูปแบบข้อความ

4.33
4.47
4.33
4.40
4.38

0.71
0.57
0.61
0.50
0.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.1 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม
2.2 รูปแบบของตัวอักษรสวยงามและอ่านง่าย
2.3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม
2.4 การจัดวางตำ�แหน่งตัวอักษรมีความเหมาะสม
เฉลี่ย
3. ด้านกราฟิก

4.07
4.20
4.37
4.40
4.26

0.78
0.71
0.67
0.72
0.72

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.1 การจัดวางองค์ประกอบ
3.3 การใช้รูปภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา

4.27
4.40

0.69
0.56

มาก
มาก

3.4 การจัดวางภาพมีความเหมาะสม

4.17

0.75

มาก

4.31

0.66

มาก

เฉลี่ย
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◆ กุลธิดา

ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล ณัชนินทร์ แก้วเกษ ฐานิดา หมอแก้ว



ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ

รายการประเมิน
4. ด้านเสียงบรรยาย
4.1 ความสอดคล้องเสียงบรรยายกับเนื้อหา

4.27

0.83

มาก

4.2 บรรยายครบถ้วนตามเนื้อหา

4.43

0.63

มาก

4.3 บรรยายสรุปเนือ้ หามีความชัดเจน เข้าใจง่าย

4.60

0.56

มากที่สุด

เฉลี่ย

4.43

0.67

มาก

ผลการประเมินรวม

4.34

0.66

มาก

จากตารางที่ 4.4 จากการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในกลุ่มตัวอย่าง เรื่อง การออก
แบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท
อสมท จ�ำกัด (มหาชน) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ โดยพบว่าค่าเฉลี่ยทุกส่วนเท่ากับ 4.34 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.66 เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ พบว่าอยู่ใน
เกณฑ์มาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้พบว่า ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้าน
เสียงบรรยาย และด้านกราฟิก ตามล�ำดับ

อภิปรายผลการศึกษา
1. จากการศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์
2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ได้ผลิตรูปแบบมัลติมีเดียมาใน
รูปแบบหนึ่ง นั่นคือ แอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพและยังสามารถ
เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ โดยผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ซึง่ ผลจากการออกแบบแอปพลิ
เคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด
(มหาชน) นั้นยึดหลักของ Addie Model มาใช้ในการด�ำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยสามารถ
อภิปรายได้ดังนี้
2. ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก (x̄ =
4.58 S.D. = 0.72 ) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทศพร ดิษฐ์ศิริ ที่ทำ� การศึกษาวิจัยเรื่องการ
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พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวกด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ เมนเทิล แมธ เพื่อ
สร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็วส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึง่ พบว่าผลการประเมินคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์อยู่ในระดับดีมากเช่นเดียวกัน
ผลการประเมินด้านสื่อการน�ำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดี (x̄ = 4.13 ,
S.D. = 0.38) เนื่องจากได้นำ� ทฤษฎีสี หลักการใช้สีส�ำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะและงานออกแบบ
ต่าง ซึ่งความรู้เรื่องทฤษฎีสีเป็นสิ่งส�ำคัญมากส�ำหรับงานออกแบบทุกชนิดและหากต้องการให้งาน
ออกแบบดูสวยงามต้องเข้าใจเรือ่ งพืน้ ฐานของสีเพือ่ งานออกแบบก่อน โดยการออกแบบ การวางรูปภาพ
ข้อความ การจัดขนาด สิ่งเหล่านี้จะมีรูปแบบกรรมวิธี และจะส่งผลต่อการรับรู้ของคนที่แตกต่างกัน
ออกไป หากได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว ก็จะท�ำให้การออกแบบมีความสะดวกในการสื่อความหมายได้ง่าย
ขึ้น โดยการใชสัญลักษณ์ เครื่องหมายข้อความ ภาพประกอบ และรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับสามารถรับรู้ความหมายและแปลความได้ทางสายตาและจะเกิดการจดจ�ำ เข้าใจใน
สิง่ ทีผ่ สู้ ง่ ต้องการสือ่ สาร ซึง่ สอดคล้องกับสุกญ
ั ญา สุดดีทไี่ ด้ทำ� การพัฒนาแอปพลิเคชัน่ รับช�ำระเงินค่า
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคบนโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ใี่ ช้ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ ผลการวิจยั พบ
ว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อการน�ำเสนออยู่ในระดับดี (x̄ = 4.13 S.D. = 0.38) เช่นเดียวกัน
3. ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง ทีม่ ตี อ่ การออกแบบแอปพลิเคชัน่ เรือ่ งข้อมูลนักกีฬาไทย
ในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ผลออกมาอยู่ใน
ระดับมาก (x̄ = 4.34 , S.D.= 0.66 ) เนื่องจากโครงงานเรื่องการออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูล
นักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) มีการ
พัฒนาจากคะแนนประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ คือ พนักงานฝ่ายส�ำนักข่าวไทย บริษัท อสมท
จ�ำกัด (มหาชน) และคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการน�ำแอปพลิเคชัน่ เรือ่ งข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์
มาเป็นเครื่องมือในการอัพเดตฐานข้อมูลข่าวส�ำหรับฝ่ายกองข่าวกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิด
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพความพึงพอใจ และการวัด โดยจะใช้การวัดความพึงพอใจของ Likert
มาวัดว่าพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน หรืออยู่ในระดับใด และซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทนา
จารุไพบูลย์ ได้ท�ำการวิจัยเก็บข้อมูลในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท ประชากรเป็นบุคลากรทุก
ระดับทีใ่ ช้สมาร์ทโฟนจ�ำนวน 26 คน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานไลน์แอปพลิเคชัน่
ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
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◆ กุลธิดา

ธรรมวิภัชน์ พรปภัสสร ปริญชาญกล ณัชนินทร์ แก้วเกษ ฐานิดา หมอแก้ว



ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
1. การศึกษาเรื่องการออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางการอัพเดท
ข้อมูลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ให้แก่สอื่ มวลชนฝ่ายข่าวกีฬา ส�ำนักข่าวไทย บริษทั อสมท จ�ำกัด
(มหาชน) ในรุน่ ต่อ ๆ ไป และสามารถพิมพ์ในรูปแบบหนังสือเพือ่ ง่ายต่อการเข้าใจและน�ำไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง
2. ฝ่ายข่าวกีฬา ส�ำนักข่าวไทย สามารถอัพโหลดไว้เป็นโฟลเดอร์ของฝ่าย เพือ่ เป็นการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ของหน่วยงานอีกทางหนึ่ง

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
2. การศึกษาพฤติกรรมการใช้ ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการออกแบบ
แอปพลิเคชัน่ เรือ่ งข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016 บนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ บริษทั อสมท
จ�ำกัด (มหาชน)

218

 การออกแบบแอปพลิเคชั่นเรื่องข้อมูลนักกีฬาไทยในริโอเกมส์

2016 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) 

รายการอ้างอิง
อภิศักดิ์ อาจนันท์, 2557, รู้หรือไม่!! โมบายแอปพลิเคชั่นคืออะไร? และวิธีสังเกตแอปฯ ปลอมท�ำได้อย่างไร?,
[Online], Available : http://news.siamphone.com/news-17863.html, [10 สิงหาคม 2559].
บริษทั ซิสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์, 2558, การใช้ประโยชน์สงู สุดจากแอปพลิเคชัน่ , [Online], Available : http://www.
cisco.com/web/TH/solutions/brdc/blocks_optimization.html, [10 สิงหาคม 2559].
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2558, แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการ), [Online], Available : https://th.wikipedia.
org/wiki/แอนดรอยด์_(ระบบปฏิบัติการ), [11 สิงหาคม 2559].
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2556, กีฬาโอลิมปิก, [Online], Available : https://th.wikipedia.org/wiki/กีฬา
โอลิมปิก, [11 สิงหาคม 2559].
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน), ข้อมูลทั่วไปบริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) [Online], Available : http://th.
wikipedia.org/wiki/อสมท, หน้า 1 [14 สิงหาคม 2559].
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555, ADDIE MODEL การออกแบบสือ่ [Online], Available: http://blog.msu.ac.
th/?p=4833 [20 กันยายน 2559].
ทศพร ดิษฐ์ศริ ิ ,2558, การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์แท็บเล็ต เรือ่ งการบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ เมน เทิลแมธ
เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์,
หน้า 88 – 98.
ชไมพร แย้มข�ำ, 2556, องค์ประกอบงานกราฟิก (Element of Design), [Online], Available : http://chamiponmi.
blogspot.com/2013/03/element-of-design.html, [7 กันยายน 2559].
สุกญ
ั ญา สุดดี, 2553, การพัฒนาแอปพลิเคชัน่ รับช�ำระเงินค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคบนโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ี่
ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, [Online], Available : http://www.isranews.org/reform-the-newscommunication/item/12338--2-.html, [20 กันยายน 2559].
รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ ,2553,ความรูเ้ กีย่ วกับสถิตเิ บือ้ งต้น, [Online], Available : https://ruchareka.wordpress.
com/2010/05/15/ , [22 กันยายน 2559].
จันทนา จารุไพบูลย์, 2557, ความพึงพอใจต่อการใช้งานไลน์แอปพลิเคชัน่ ในการสือ่ สารกลุม่ ICU Neuro official,
[Online], Available : http://www.med.cmu.ac.th/hospital/nis/ downloads/?p=3247, [20 กันยายน
2559].

219

